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Tel.: 239 990 370 | 912 217 813
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936 518 710
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www.cm-lousa.pt
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239 994 595
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e d i t o r i a l
Presidente da Câmara Municipal

Luís Antunes

Caras e caros Lousanenses,

Vivemos tempos particularmente desafian-
tes.
Se juntarmos os efeitos da pandemia CO-
VID – mais de 1 milhão e 200 mil euros de 
aumento da despesa e cerca de 400 mil 
euros de diminuição de receita da Autar-
quia – aos já originados pela Guerra, por 
exemplo o aumento dos custos com a 
energia, designadamente gás a eletrici-
dade, que representam nas contas do 
Município, para este ano, um aumento de 
600.000€ de despesa em relação a 2021, 
bem como os aumentos de custo dos bens 
e serviços, nomeadamente os que já são 
sentidos nas várias empreitadas, penso 
que evidenciamos a cada vez maior exi-
gência com que estamos confrontados na 
gestão autárquica.
Foi este contexto, conjugado entre outros 
fatores, com a possibilidade de apresenta-
ção de nova candidatura – com condições 
mais adequadas – a fundos comunitários 
(Portugal 2030) que fundamentou a deci-
são de adiamento da requalificação da Es-
cola Secundária.

Apesar dos constrangimentos que temos 
enfrentado, são vários os exemplos de ob-
jetivos concretizados recentemente, no-
meadamente a requalificação do Jardim 
de Infância do Freixo e a abertura do Cen-
tro de Recolha Oficial Animal da Lousã e 
do Ecocentro Municipal, que no seu con-
junto ascendem a mais de 750 mil euros 
de investimento.

Ao mesmo tempo, temos em curso outras 
intervenções que consideramos impor-
tantes para reforçar a qualidade de vida e 
atratividade no Concelho, nomeadamente 
através da melhoria da circulação pedo-
nal e ciclável (2 obras em execução), a 
requalificação do Cineteatro, bem como 

as resultantes do trabalho realizado em 
parceria com as Juntas de Freguesia no 
âmbito da transferência de competências 
e contratos interadministrativos.

Tendo consciência da importância dos 
cuidados de saúde na qualidade de vida, 
temos lutado pela melhoria dos cuida-
dos de Saúde no Concelho, reivindicando 
- em permanência – junto das entidades 
competentes, por mais recursos humanos 
e outras medidas que permitam que a USF 
Trevim/Sol melhore o seu funcionamento e 
dessa forma todos os Lousanenses tenham 
acesso a cuidados de saúde de qualidade.

Quero também falar no MetroBus. 
São inegáveis os avanços no projeto e bem 
visíveis as obras no terreno. Foram consig-
nadas, recentemente, as empreitadas re-
lativas ao Parque de Máquinas e Oficinas 
e Linha do Hospital, bem como o forne-
cimento dos autocarros elétricos que se 
juntam às empreitadas dos troços Serpins/
Alto de São João e Alto de São João/Porta-
gem que estão em execução.
Há, igualmente, outras decisões importan-
tes relativamente ao funcionamento do sis-
tema de transporte que reforçam a convic-
ção da implementação deste importante 
projeto.
Com a mesma determinação e ambição 
com que lutamos pelo MetroBus, continua-
remos a trabalhar com o objetivo de con-
seguir responder a outras necessidades e 
expetativas dos Lousanenses.

Inspirados pelos Ecos da Serra, vamos con-
tinuar a trilhar os Caminhos do Futuro!

Um abraço,

 editorial _03
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A Câmara Municipal da Lousã continua a investir na segurança ro-
doviária, nomeadamente com a qualificação e manutenção das 
vias do Concelho.
Neste âmbito, foram realizados trabalhos de pavimentação, repa-
ração, pintura de faixas de rodagem, estacionamento e instalação 
de sinalética horizontal – com incidência em todo o Concelho –   
e um investimento de 357 243,32€.

Manutenção de 
Vias Municipais

_ Suavização de Lombas E.M.552 _ Rua da Escola - Foz de Arouce

_ Rua do Cortiço - Ponte Velha (até à Ponte)_ Rua da Tábua - Casal de Ermio

_ Rua do Lagar + Rua do Soito - Vilarinho _ Rua Dr. Pedro Mascarenhas

_ Rua Padre José da Silva Figueiredo - Poças_ Rua do Lavadouro - Vilarinho
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MetroBus 
– Obra 

continua 
a avançar 

A implementação do Sistema de Mobili-
dade do Mondego – também conhecido 
como MetroBus – continua conforme pre-
vista, neste momento com três empreita-
das em curso, nomeadamente Serpins / 
Alto de São João, Alto de São João / Porta-
gem e a Linha do Hospital, que foi lançada 
mais recentemente e vai permitir aceder 
ao Hospital Pediátrico.

Já foram, também, concretizadas as con-
signações do processo de aquisição dos 
Autocarros Elétricos e o Parque de Máqui-
nas e Oficinas. 

Ainda no âmbito deste projeto já foi rea-
berta a circulação na Estrada 342 na zona 
do Arneiro.

_ SMM / Grandes Números
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Investimentos da APIN 
no Concelho ascendem 

já a cerca de 1 milhão 
e 500 mil euros

Os investimentos da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente 
do Pinhal Interior no Concelho da Lousã continuam em curso, com 
o objetivo de qualificar os serviços de água e saneamento ao dis-
por dos munícipes.

Assim, foram assinados em junho, os autos de consignação cor-
respondentes às empreitadas a realizar nas Aldeias do Xisto – um 
investimento total de cerca de 320 mil euros – bem como às 
empreitadas, que preveem trabalhos nos lugares da Póvoa (no 
Sistema de Drenagem), Fontainhas, Casal de S. Miguel (e Quatro 
Águas, conduta de água) e nas Ruas Padre Manuel Peixoto, Joa-
quim José dos Santos e João Pedro Tomás Pippa, que significam 
cerca de 150 mil euros de investimentos.

A estas empreitadas junta-se a intervenção nos Ramalhais e Gân-
dara (120 mil euros), no Sistema de Drenagem de Águas Residuais 
e Pluviais da Rua Padre Manuel Peixoto e da Rua Joaquim José dos 
Santos (277 mil euros), 

Concluídas, ou em fase de conclusão, estão a empreitada de 
construção da Conduta de Adução ao Sistema de Abastecimento 
de Água de Serpins (400 mil euros), da Execução de Sistema de 
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais no lugar das Fontaínhas 
(96 mil euros) e da Execução dos Sistemas de Abastecimento de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais no Lugar da Ponte Velha 
(138 mil euros).
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No âmbito do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 
Sustentável, a Câmara Municipal da Lousã tem em curso várias 
empreitadas com o objetivo de qualificar o espaço público 
para as pessoas e criar melhores condições para a mobilidade 
sustentável.

Com o objetivo de melhorar a circulação pedonal e ciclável, a 
empreitada que abrange as Ruas Zeferino Cândido, Sanches da 
Gama, parte da Abel Batista, Gil D´Orey (junto à Escola Básica N.º 
2) e parte da Gil Vicente (Piscina Municipal e Escola Secundária), 
contempla a reformulação de passeios, construção ou marcação 
de ciclovia, criação ou redimensionamento de lugares de 
estacionamento, instalação de mobiliário urbano, construção de 
passadeiras, melhoria da sinalização vertical e horizontal, ajustes 
à iluminação pública existente e representa um investimento de 
354.187,64€+IVA. 

Financiada por Fundos Comunitários, a obra vai também 
proporcionar, junto à Escola N.º 2, a criação de passeio, 
mantendo a circulação e o estacionamento existente. Nesta 
intervenção será, também, construída uma nova entrada e 
portaria para o referido equipamento escolar, assim como 
prolongada a cobertura existente e criada uma zona de espera 
para os transportes públicos.

Mobilidade 
Sustentável – 
Espaço público 
para as pessoas

_ Rua Gil D’Orey

_ 3D obra completa
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_ Parque infantil da Quinta de São pedro

Espaços infantis e de lazer:
investimentos na manutenção 

e qualificação
A Autarquia tem vindo a fazer investimentos de manutenção e 
qualificação em espaços infantis e de lazer, com o objetivo de 
dotar de melhores condições estes importantes equipamentos 
para as crianças e jovens e que contribuem para a qualidade de 
vida no concelho.

A empreitada de modernização do espaço de lazer da Quinta das 
Courelas e da Quinta de São Pedro, significou um investimento de 
30 258€+IVA e contemplou a instalação de piso “in situ”, na zona 
dos equipamentos infantis, proporcionando uma utilização mais 

segura (piso sem juntas) por parte das crianças que diariamente 
usufruem destes espaços, bem como aumentar o conforto 
do referido equipamento. Os trabalhos incluiram, também, a 
substituição do relvado sintético do mini campo da Quinta de São 
Pedro.

Em parceria com a Junta de Freguesia de Serpins, foram 
efetuadas obras de manutenção do Parque Infantil junto ao 
Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins. No total, foi realizado um 
investimento de 80 mil euros.

_ Mini campo da Quinta de São pedro

PRAIAS FLUVIAIS GALARDOADAS
Bandeira Azul e “Qualidade de Ouro”
A Praia Fluvial da Bogueira, em Foz de 
Arouce e Casal de Ermio, e a Praia Fluvial 
da Sra. da Piedade, Lousã e Vilarinho, 
foram distinguidas com a Bandeira Azul e 
“Qualidade Ouro”.
 
Das candidaturas efetuadas pela Câmara 
Municipal, em parceria com as Juntas de 
Freguesia e concessionários, resultou a 
Bandeira Azul para a Bogueira (Casal de 
Ermio) e a Senhora da Piedade (Lousã), 
galardão máximo da qualidade ambiental.

De referir que a Praia Fluvial da Senhora 
da Piedade é galardoada pela primeira 
vez com a “Qualidade de Ouro”, fruto do 
trabalho estruturado que se tem vindo 
a realizar nos últimos anos, traduzido 
não só em melhorias infraestruturais na 
envolvente da praia mas também através 
da prevenção de eventuais focos de 
poluição a montante da zona balnear.

_ Praia Fluvial da Bogueira
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Câmara Municipal 
transfere 419 mil euros 
para as Juntas 
de Freguesia

A Câmara Municipal da Lousã e as Juntas 
de Freguesia do Concelho assinaram, no 
dia 22 de março, no Salão Nobre do Edi-
fício dos Paços do Concelho, os Autos de 
Transferência e Contratos Interadministra-
tivos.

Este momento dá continuidade à estraté-
gia de trabalho em parceria com as Juntas 
de Freguesia. Concretizou a transferência 
de um conjunto de competências e meios 
para as quatro Juntas de Freguesia, onde 
se incluem, intervenções nas Escolas Pri-
márias e Jardins de Infância.
Esta medida – que implicou trabalho con-
junto entre Câmara e Juntas de Freguesia 
na definição das competências e respeti-
vos meios a transferir e que foi aprovada 
em Assembleia Municipal – reforça não só 
a cooperação entre a Câmara e as Juntas, 
mas sobretudo a eficiência,  atuação de 
proximidade, com benefícios diretos para 
os Munícipes de todo o Concelho. 

Com uma transferência financeira total de 
cerca de 419 mil euros – que representa 
uma duplicação em relação a 2021 – as 
competências transferidas são bastante 
diversas e incluem, por exemplo, a lim-
peza de vias e espaço público, gestão e 
manutenção de espaços verdes, peque-
nas obras e intervenções de manutenção 
nos equipamentos escolares. Para além 
do apoio financeiro são cedidos equipa-
mentos e viaturas para a concretização 
dos objetivos contratualizados.

Ainda no âmbito do trabalho desenvolvi-
do com as Juntas de Freguesia, foi criado 
o serviço itinerante de cadastro eBUPi e 
foi aprovado o protocolo de parceria a 
celebrar entre a Agência para a Moderni-
zação Administrativa (AMA), a Comunida-
de Intermunicipal da Região de Coimbra 
e o Município da Lousã que irá permitir a 
instalação de 4 Espaços do Cidadão no 
Concelho.

_ Regadio em N.ª Sr.ª das Barraquinhas

_ Construção de valetas em Vale Pereira do Areal

_ Limpezas em Foz de Arouce e Casal de Ermio

_ Qualificação de equip. escolares em Serpins
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COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
Inauguração do Centro de Recolha Oficial 
Animal e Ecocentro Municipal

A Câmara Municipal – no âmbito das Comemorações do 25 de 
Abril –inaugurou o Centro de Recolha Oficial Animal e o Ecocentro 
Municipal. Do programa das Comemorações fizeram ainda parte o 
concerto “Mas o Toque”, o “Musical Louzan”, a iniciativa “Espaços 
da Liberdade” no JI do Freixo, o Street Basket da Liberdade, o 
“Lousã Ciclável” e o Concurso Nacional de Leitura.

Os dois equipamentos inaugurados, que representam um investi-
mento global de cerca de meio milhão de euros, estão situados 
na Zona Industrial do Alto do Padrão e são essenciais para consoli-
dar a resposta da Autarquia, em duas áreas relevantes para a qua-
lidade de vida no Concelho, nomeadamente o bem-estar animal 
e a gestão de resíduos e sustentabilidade ambiental.

O Centro de Recolha Oficial Animal – financiado e construído pela 
Autarquia, e que teve o seu início com um projeto vencedor do 

Orçamento Participativo Municipal – é composto por dois edifí-
cios e inclui Sala Multi-espécies, Gatil, Maternidade, Sala de Qua-
rentena e 14 boxes. Note-se que a Autarquia já investe anualmente 
cerca de 10.000€ no bem-estar animal, a que se junta o protocolo 
recentemente assinado com a Associação Louzanimales, no valor 
de 2.500€.

Já o Ecocentro Municipal, assume-se como um equipamento re-
levante para a sustentabilidade ambiental, mais concretamente 
para a recolha e seleção de resíduos urbanos recicláveis, bem 
como para a educação sobre sustentabilidade ambiental e reci-
clagem. O Ecocentro  funciona de terça-feira a sábado e recebe 
gratuitamente o depósito de resíduos variados provenientes de 
particulares (consumidores domésticos) e materiais de constru-
ção e demolição, até ao limite de 1m³.

_ Inauguração Ecocentro_ Centro de Recolha Animal
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Autarquia investe  
mais de 120 mil euros 
em Faixas de Gestão 
de Combustível
No âmbito do plano de ação do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Município da 
Lousã promoveu este ano, a execução de trabalhos 
de constituição e manutenção de faixas de gestão de 
combustível com um investimento superior a 120 mil 
euros e uma área total de 148 hectares.
Estas intervenções objetivaram a criação de faixas de 
descontinuidade na vegetação herbácea e no estra-
to arbóreo localizado nas faixas laterias de terreno da 
rede viária municipal, confinante ao limite exterior da 
plataforma de rodagem, numa largura mínima de 10 m.
Para além das intervenções na rede de estradas e ca-
minhos municipais, os trabalhos realizados considera-
ram ainda a criação de faixas de proteção de redu-
ção da carga combustível na envolvente às Aldeias do 
Xisto, em substituição dos proprietários em incumpri-
mento, e nas zonas industriais.

Centenário 
do Aeródromo 
Municipal

O Aeródromo Municipal da Lousã comemorou, no passado dia 10 
de junho, os 100 anos de funcionamento.
O evento foi presidido pela Sra. Secretária de Estado da Proteção 
Civil, Patrícia Gaspar e contou com a realização de um Exercício 
de Simulacro de Escala Total, descerramento de uma placa co-
memorativa dos 100 anos e com a imposição, pela Sra. Secretária 
de Estado da Medalha de Mérito em Proteção e Socorro, de Grau 
Ouro, com distintivo branco.

Aldeia Segura, 
Pessoas Seguras
A Câmara Municipal da Lousã, com a colaboração das 
4 Juntas de Freguesia do Concelho – Foz de Arouce e 
Casal de Ermio, Lousã e Vilarinho, Gândaras e Serpins 
– realizou várias sessões de esclarecimento e sensibili-
zação no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas 
Seguras”.
Estas ações tiveram como objetivo sensibilizar para 
a prevenção, para o perigo de comportamentos de 
risco e foram realizadas num conjunto de aldeias con-
sideradas prioritárias para implementação de medidas 
destinadas a aumentar a segurança das populações 
e promover comunidades mais resilientes, nomeada-
mente no que se refere à necessidade de proteção de 
pessoas e bens através da constituição de faixas de 
gestão de combustível junto às edificações.
As sessões decorreram durante o mês de maio e 
abrangeram 17 aldeias do Concelho – definidas de 
acordo com critérios fixados para este fim – e contou, 
também, com a colaboração dos Bombeiros Munici-
pais da Lousã, dos Bombeiros Voluntários de Serpins, 
da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade Na-
cional de Emergência e de Proteção Civil.

Bombeiros Municipais 
da Lousã comemoram 
118 anos
Os Bombeiros Municipais da Lousã comemoraram, no dia 1 de 
maio, o seu 118º aniversário. 
O programa das comemorações incluiu Hastear das Bandeiras, 
receção das entidades convidadas e uma Sessão Solene, com a 
entrega de várias medalhas e distinções aos Bombeiros.
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Escola da Floresta: novo polo  
do IPC instala-se na Lousã
A Câmara da Lousã e o Politécnico de 
Coimbra (IPC) assinaram no dia 13 de maio 
o protocolo que tem como objetivo a ins-
talação no Concelho da Escola da Flores-
ta, um novo polo de ensino do IPC. Este 
novo polo irá  complementar a oferta for-
mativa existente no Concelho, em áreas 
determinantes e identitárias da Lousã 
dando expressão a um objetivo âncora da 
estratégia de desenvolvimento integrado, 
a valorização do Capital Humano. 

Os cursos propostos na área dos incên-
dios rurais, e previstos no âmbito do Plano 

Nacional de Qualificação do Sistema de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, serão 
dinamizados no âmbito dos Programas 
Impulso, coordenados pelo IPC, e conta-
rão com a participação de várias institui-
ções de ensino superior, nomeadamente, 
a UTAD, a UL-ISA, o IPCB, a UA e outras 
entidades como a Escola Nacional de 
Bombeiros, o Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas, a AGIF – Agência de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, a Polí-
cia Judiciária e o ForestWise – Laboratório 
Colaborativo para Gestão Integrada da 
Floresta e do Fogo, entre outros. 

Programa Formação + PróximaFormação + Próxima 
e iniciativa @GIR - Gabinete @GIR - Gabinete 
de Inovação Regionalde Inovação Regional na Lousã
O Município da Lousã aderiu ao programa 
“Formação + Próxima”, formalizado numa 
cerimónia com a presença de Rita Mar-
ques, Secretária de Estado do Turismo.

A iniciativa do Turismo de Portugal, CIM 
Região de Coimbra e Escola de Hotelaria 
e Turismo de Coimbra pretende qualificar 
todos os agentes ligados ao setor e atrair 
novos profissionais, com programas de 
formação gratuita e que têm por objetivo 
capacitar, massivamente, os colaborado-
res do setor, de uma forma mais próxima, 
com conteúdos adaptados às necessida-
des de futuro, e adaptados à diversidade 
das empresas de turismo.
A iniciativa do “@GIR – Gabinete de Inova-

ção Regional”, lançada pelo IPC – Institu-
to Politécnico de Coimbra, pretende levar 
a inovação aos territórios da região, com 
foco no interior.

A missão do @GIR é apoiar a inovação tec-
nológica e empresarial de base regional, 
promovendo uma ligação do conhecimen-
to à prática e contribuindo para o reforço 
da competitividade da economia regio-
nal. Salientam-se como objetivos princi-
pais desta iniciativa, a criação de redes de 
inovação e partilha de conhecimento, a 
qualificação de recursos humanos, a qua-
lificação do tecido empresarial e o apoio 
à inovação nas empresas, instituições e as-
sociações do município e da Região.

_ Formação + Próxima

_ @GIR

Os cursos na área das operações flores-
tais têm o envolvimento de duas unida-
des orgânicas de ensino do IPC, a ESAC 
e o ISEC, contam com o apoio do ICNF 
(COTF) e com o envolvimento das empre-
sas NAVIGATOR, ALTRI, SONAE-ARAUCO, 
CENTRO PINUS, REN, e-REDES, ANEFA e 
os seus associados. 

Numa segunda fase, está previsto o envol-
vimento da ESEC nas vertentes do turismo 
de natureza e de montanha e será avaliada 
a participação de outras escolas e maté-
rias. 
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O Município da Lousã foi um dos 
vencedores da terceira edição 
do prémio Autarquia do Ano, 
tendo obtido uma Menção Hon-
rosa na categoria “Educação”, 
subcategoria “Incentivos ao Su-
cesso Escolar”.
A distinção refere-se à candida-
tura do Município “Lousã – Ecos 
da Serra, Comunidade de Futu-
ro” que incide sobre vários pro-
jetos na área educativa, nomea-
damente Literacia Emergente e 
Programa Crescer Feliz na Esco-
la – Meditar e Relaxar para Con-
centrar – englobados na atua-
ção da Equipa Multidisciplinar 
- e outras importantes medidas 
promovidas pelo Município, 
como Atribuição de Passes de 
Transporte, Programa Alimenta-
-te Bem, Cresce Saudável, Pro-
jeto de oferta de fruta, Oferta 
de livros, fichas e materiais es-
colares e Plataforma Eletrónica 
de Ensino “Escola Virtual” para 
todos os ciclos de ensino da es-
colaridade obrigatória.

Lousã 
distinguida 
com o 
prémio 
Autarquia 
do Ano

Festivais 
Gastronómicos 
da Chanfana e do 
Cabrito reforçam 
atratividade 
do Concelho
A edição deste ano do Festival Gastronómico da 
Chanfana foi um enorme sucesso, com a maioria dos 
restaurantes aderentes a considerarem que se tra-
tou mesmo da melhor edição de sempre.

Com mais de 6.000 doses vendidas e clientes oriun-
dos de todo o País – conforme ficou registado nos 
inquéritos preenchidos e que serviram também de 
inscrição para o Sorteio de um Cabaz de Produtos 
Regionais – a Chanfana, a Sopa de Casamento e a 
doçaria específica do Festival fizeram as delícias 
dos milhares de comensais que visitaram a Lousã e 
aproveitaram a sua oferta gastronómica e turística.
Já os Fins de Semana Gastronómico do Cabrito con-
tinuaram na senda do sucesso, com milhares de co-
mensais a escolherem a Lousã como destino gastro-
nómico e com o cabrito como motivo.

Para isso, muito contribuiu uma das maiores ade-
sões de restaurantes a este certame – 13 – e que 
proporcionaram aos milhares de visitantes várias – e 
saborosas – formas de disfrutar do cabrito, sendo o 
assado sempre o mais procurado. A inovação este-
ve também presente no evento, quer pelas entradas 
mais arrojadas ou pelas sobremesas com o uso do 
Licor Beirão e do Mel DOP Serra da Lousã, mas tam-
bém pela introdução do Kit “É Só juntar Cabrito” e 
os descontos e promoções no comércio local, que 
foram muito procurados por visitantes oriundos do 
norte ao sul do País.

A Lousã foi distinguida como 
local para a “Prática Despor-
tiva Outdoor” – no âmbito do 
programa Municípios Amigos 
do Desporto – com o 2.º lugar 
entre os municípios com popu-
lação entre os 10 e 50 mil habi-
tantes.

Este reconhecimento de boas 
práticas, especialmente nas 
oportunidades de prática ou-
tdoor, é fruto das condições 
naturais existentes e do traba-
lho desenvolvido no Concelho, 
nomeadamente, espaços de 
prática naturais, equipamen-
tos, instalações desportivas 
descobertas, eventos e pro-
gramas desportivos realizados 
maioritariamente em espaços 
exteriores.

Lousã é 
Município 
amigo da 
Prática 
Desportiva 
Outdoor
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SÃO JOÃO 2022
um dos melhores 
de sempre
As Festas de São João deste ano foram um 
verdadeiro sucesso, tornando esta edição 
uma das mais participadas e melhores de 
sempre.

O programa atrativo e diversificado – ela-
borado para agradar a vários públicos – 
contou com atuações musicais do Grupo 
de Fados Amanhecer, Tiago Neto & Paulo 
Fragoso, Banda Anarquia, Ponto & Vírgula, 
David Carreira, Jorge Baptista & Prelúdio, 
Fernando Daniel, Tio Jel, Remember – Tri-
buto aos Anos 80 e 90 e a finalizar as atua-
ções Toy.  Todos os espetáculos lotaram o 
recinto do Parque Municipal de Exposições 
e a Status Arena, com atuações marcantes.

A Mostra Comercial e Industrial voltou a 
assumir-se como um importante momento 
de afirmação do tecido empresarial e co-
mercial, as Tasquinhas Gastronómicas tive-
ram uma procura muito elevada e os Fei-
rantes e divertimentos foram sempre muito 
procurados por miúdos e graúdos. 

Na noite de São João, o desfile das 8 mar-
chas – com bancadas instaladas para maior 

comodidade do público – juntou milhares 
de pessoas ao longo da Avenida Dr. José 
Maria Cardoso, num espetáculo com mui-
ta qualidade, onde as marchas mostraram, 
mais uma vez, o resultado do trabalho que 
têm desenvolvido e que era também muito 
aguardado pela população.
Os arraiais populares – em vários locais da 
Vila – voltaram a animar a madrugada, com 
milhares de foliões na rua até o sol nascer.

O Feriado Municipal ficou marcado por 
dois momentos importantes, com o  Des-
cerramento da Placa Toponímica Rua Prof. 
Carlos Antero junto à Escola Básica nº1 a an-
teceder a Sessão Solene – uma cerimónia 
presidida pela Presidente da CCDR-C, Dra. 
Isabel Damasceno, cujo discurso encerrou 
o evento – onde para além dos discursos 
do Presidente da Câmara, da Presidente 
da Assembleia Municipal, Ana Ferreira, do 
Presidente da CIM-RC, Emílio Torrão, foram 
atribuídas 3 Medalhas de Mérito Concelhio 
à Companhia Marimbondo, STATUS – Esco-
la Profissional da Lousã e ao nadador olím-
pico do Louzan Natação, Gabriel Lopes.



BOLET IM MUNICIPAL   _ 15



16_  LOUSÃ

Férias Ativas Páscoa 
2022 com elevada 
participação
A Autarquia da Lousã organizou o programa “Férias Ativas – Páscoa 2022”, de 11 a 14 
de abril, e que foi destinado a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos.
O programa – que se desenrolou ao longo de 4 dias – incluiu várias atividades 
lúdicas e recreativas, com vários jogos, workshop, atividades na Piscina Municipal, 
um “Dia na Quinta” dedicado a atividades na natureza, uma tarde dedicada à 
reciclagem e um dia passado na Freguesia de Serpins, com visita à Mata do Sobral 
e ao Moinho de Serpins.

Este importante programa – além de ser um apoio às famílias e que permite a 
ocupação de tempos livres na pausa letiva com um conjunto de atividades e 
experiências muito enriquecedoras e diversificadas – tem, também, uma vertente 
de apoio social, com um desconto de 25% para agregados familiares que inscrevam 
mais do que uma criança ou jovem e de 80% e 60% para participantes inseridos no 
Escalão 1 e 2 da Ação Social, respetivamente.

CELEBRAÇÃO
Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da Criança foi ce-
lebrado com várias atividades 
destinadas aos mais novos – 
nomeadamente às crianças do 
Pré-escolar, do 1ª Ciclo Básico 
e das IPSSs – e que decorreram 
entre 1 e 4 de junho.
O dia 1 de junho começou com 
a peça de Teatro “Sons do Mun-
do”, às 10h, pela Companhia 
Catrapum Catrapeia, no Parque 
Municipal de Exposições, se-
guindo-se uma atividade lúdica 
interativa, desenvolvida à volta 
do livro “Onde está o Meu Abra-
ço?”, do autor António Vilhena.

No dia 4 de junho, no Parque Carlos Reis, decor-
reu o Concerto Interativo dos alunos do Agru-
pamento de Escolas da Lousã com a Sociedade 
Filarmónica Lousanense, onde foram apresenta-
dos temas como “Milho Verde”, “Homenagem a 
Amália”, “Homenagem a Zeca Afonso”, entre ou-
tros.

Entre os dias 1 e 4 de junho, o Museu Etnográfi-
co Dr. Louzã Henriques apresentou uma coleção 
de postais alusiva à sua coleção de brinquedos 
e na Biblioteca Municipal Comendador Montene-
gro esteve em destaque o livro Pop-up “Nós as 
Crianças…Temos Direitos”, edição da Associação 
de Profissionais de Educação de Infância e do 
Instituto de Apoio à Criança.
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Rally de Portugal 
trouxe milhares 
à Lousã
A edição de 2022 do Rally de Portugal na Lousã foi um enorme 
sucesso, com o Concelho a receber a visita de muitos milhares de 
entusiastas deste desporto automóvel.

A prova contou com duas passagens no troço da Lousã, que atraí-
ram apaixonados de todas as idades, que assistiram a um espe-
táculo fantástico e que não deixou ninguém indiferente, pleno 
de emoção e com a deslumbrante envolvente da Serra da Lousã 
como palco. As quatro zonas espetáculo estiveram cheias, com a 
presença de espetadores de várias nacionalidades, todos com a 
paixão pelo Rally como ponto comum.

A Autarquia criou, em parceria com diversas entidades e com a 
organização do Rally, as condições adequadas para receber este 
evento, que além de constituir um acréscimo de notoriedade e 
atratividade comprova a capacidade da Lousã na organização de 
eventos de dimensão mundial.
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_ Rugby Club da Lousã

Lousã com dinâmica 
desportiva de relevo

O Concelho da Lousã continua a ter uma dinâmica 
desportiva de relevo, com importantes resultados 
desportivos conquistados pelas suas equipas e pe-
los seus atletas, mas também com a organização de 
eventos de dimensão nacional e internacional.
O Rugby Club da Lousã esteve em destaque com 
a conquista do Campeonato Nacional da 1ª Divisão 
pela sua equipa de Séniores e com os Sub-19 a ven-
cerem o Campeonato Nacional Sub19-Grupo CUP.
De 4 a 6 de março, foi altura de receber a edição de 
2022 do LouzanTrail, prova que contou com 4 dis-
tâncias diferentes e que voltou a atrair milhares de 
participantes à Serra da Lousã.
No futsal, de 14 a 16 de fevereiro, a Lousã recebeu o 
estágio das das Seleções Nacionais de Futsal sub-19 
e sub-17, organizado pela Federação Portuguesa de 

Futebol, com apoio da Câmara Municipal da Lousã e 
da Associação de Futebol de Coimbra. Neste está-
gio, além dos treinos, decorreram ainda jogos treino 
com a Seleção da Rússia e com o Vilaverdense.
No ciclismo, de 30 de abril a 1 de maio decorreu o 
Fox Enduro Race, que este ano contou, também, 
com as famosas E-bikes. Já no dia 8 de abril, foi a 29ª 
Volta a Portugal do Futuro que animou as ruas do 
Concelho, com a partida da 2ª etapa a realizar-se em 
Frente ao Parque Municipal de Exposições.
No Badminton destaque para a realização do Tor-
neio de Clubes Não Seniores da Lousã, organizado 
pelo C.A.B.R.I.L. – Serpins, de 19 a 20 de fevereiro.
Já no Judo, a Lousã recebeu o VI Torneio Raposinho 
Montanha de Judo, organizado pela Secção de Judo 
do Montanha Clube.

_ Fox Enduro Race

_ Louzan Trail 2022

_ Estágio de Futsal

_ Torneio Badminton

_ VI Torneio de Judo Raposinho Montanha _ 29ª Volta a Portugal do Futuro
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_ Reparação e pintura de Fontanários

Obras por 
Administração Direta (ALGUNS EXEMPLOS)

_ Reparação e pintura de Miradouros

_ Pavimentação do acesso ao Covão _ Pinturas e reparações no Parque Carlos Reis

_ Construção de Arrecadação no Cemitério Municipal _ Limpeza de valetas

(continua >)

A Câmara Municipal da Lousã, no âmbito do Programa de Apoio 
à Redução Tarifária da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC), investiu, no ano de 2021, 8.354,19€ em apoios 
à redução tarifária em transportes públicos.
Este apoio – que corresponde à comparticipação do Município 
da Lousã neste programa – permite que o valor a pagar pelos 
munícipes, nomeadamente nos transportes alternativos do Metro 
Mondego, seja menor.

Câmara Municipal 
investe em apoios 
à mobilidade
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_ Construção de valetas e pavimentação na Estrada da Boiça _ Pavimentação da Estrada da Quinta

_ Alargamento de Pontão no Lugar dos Pegos _ Marcação Lugares estacionamento

_ Pavimentação do acesso ao Pav. Bairro dos Carvalhos _ Reparação e pintura de muros na Estrada da Sra da Piedade

_ Pavimentação na Estrada das Cheiras _ Colocação de manilhas e reparação de pontão na Terra da Gaga

_ Pavimentação da Rua da Quelha _ Pavimentação na Rua Trás da Fonte
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Deliberações 
Câmara Municipal
10 de janeiro
- Aprovada ratificação do Protocolo celebrado com a Entidade Regional 
de Turismo do Centro de Portugal para desenvolvimento de projetos 
de dinamização do turismo no Concelho da Lousã.
- Aprovada criação da estrutura orgânica flexível da organização dos 
serviços municipais.
-Aprovada ratificação da transferência para a APIN – Empresa Intermu-
nicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, S.A. relativa à aplicação da 
tarifa social aplicável aos utilizadores domésticos dos serviços de abas-
tecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos dos meses de outubro e novembro de 2021, conforme 
previsto no Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Aprovado tarifário dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos a praticar 
no ano de 2022 pela APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do 
Pinhal Interior, EIM, SA. 
- Aprovada atribuição de um Voto de Reconhecimento ao Lousanense 
Eduardo Carvalho pelos resultados obtidos no Campeonato Nacional 
de Damas.
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de dezembro 
de 2021, pela Unidade de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das 
Medidas de Apoio Pontual a Situações de Emergência Social.
- Aprovada caducidade da licença de obras – Processo nº 32/2012
- Aprovada certidão de parecer sobre constituição de comproprieda-
de. Requerimento n.º 13374 de 15.12.2021.

24 de janeiro
- Aprovado Regulamento Interno da Organização dos Serviços Munici-
pais do Município da Lousã.
- Aprovada demonstração de fluxos de caixa do ano de 2021.
- Aprovado Projeto de Alteração ao Regulamento dos Horários de Fun-
cionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 
de Serviços do Município da Lousã.
- Aprovada ratificação do apoio para realização das obras na sede da 
Sociedade Columbófila Lousanense, no valor de 164,72€.
- Aprovada fixação de tarifa para frequência de sessões de preparação 
para o parto.
- Aprovada atribuição de um apoio financeiro de 2.500,00 € à Conferên-
cia de Nossa Senhora de Fátima da Paroquia de São Silvestre da Lousã.
-  Aprovada atribuição de um apoio financeiro de 2.500,00 € ao Centro 
Cristão Vida Abundante.
- Aprovado Projeto de “Estratégia Local de Habitação do Município da 
Lousã”, bem como remessa ao Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana, I.P., para emissão de parecer.
- Aprovada celebração do Protocolo de Cooperação com ANACOM.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por Dispositi-
vo Municipal referente ao mês de dezembro de 2021.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por Equipa de 
Combate a Incêndios referente ao mês de dezembro de 2021.

7 de fevereiro
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Lousanense Olinda Paulo 
Baeta, no dia 7 de janeiro de 2022, com 110 anos de idade.
- Aprovada tomada de posição referente ao Estudo de viabilidade da 
Variante à EN17 – Entre o Nó de Ceira da A13 e a Ponte Velha (Lousã, 
incluindo a Ligação de Vila Nova de Poiares ao IP3).
- Aprovada ratificação do despacho relativo à prorrogação da vigên-
cia da deliberação da Câmara Municipal de 15.02.2021, durante o ano 
de 2022, que reduziu o valor de venda, por m2, dos terrenos e lotes 
dos loteamentos industriais municipais, nos termos do Regulamento de 
Concessão de Incentivos ao Investimento no Município da Lousã.
- Aprovada delegação de competências municipais na União de Fre-
guesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio.
- Aprovada delegação de competências municipais na Freguesia das 
Gândaras.
- Aprovada delegação de competências municipais União de 
Freguesias de Lousã e Vilarinho.
- Aprovada da delegação de competências municipais na 
Freguesia de Serpins.
- Aprovada Alteração do Auto de Transferência de Recursos 
celebrado com a União de Freguesias de Foz de Arouce e 
Casal de Ermio.
- Aprovada Alteração do Auto de Transferência de Recursos 
celebrado com a Freguesia das Gândaras.
- Aprovado Auto de Transferência de Recursos para a União 
de Freguesias de Lousã e Vilarinho.
- Aprovada Alteração do Auto de Transferência de Recursos 
celebrado com a Freguesia de Serpins.
- Aprovada manutenção no âmbito de intervenção do Muni-
cípio parte das competências a transferir para a Freguesia de 
Foz de Arouce e Casal de Ermio e previstas no Decreto-Lei nº 
57/2019, de 30 de abril.
- Aprovada manutenção no âmbito de intervenção do Mu-
nicípio parte das competências a transferir para a Freguesia 
das Gândaras e previstas no Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 
de abril.
- Aprovada manutenção no âmbito de intervenção do Mu-
nicípio parte das competências a transferir para a União de 

Freguesias de Lousã e Vilarinho e previstas no Decreto-Lei nº 
57/2019, de 30 de abril.
- Aprovada manutenção no âmbito de intervenção do Muni-
cípio parte das competências a transferir para a Freguesia de 
Serpins e previstas no Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril.
- Aprovada 1ª Alteração do Mapa de Pessoal do ano de 2022.
- Aprovada autorização para a abertura de procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia 
de 2º grau – Chefe de Divisão – para a Divisão de Desenvolvi-
mento Social e Económico.
- Aprovada alteração das deliberações da Câmara Municipal 
de 20.04.2020 e da Assembleia Municipal de 13.05.2020, re-
lativamente à autorização concedida para abertura de pro-
cedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão – para a Divisão 
Financeira.
- Aprovada 1ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano do ano de 2022.
- Aprovada ratificação do apoio concedido, sob a forma de 
cedência de espaço e comparticipação de despesas de fun-
cionamento, à Santa Casa da Misericórdia da Lousã, para a 
instalação temporária do Centro de Dia.
- Aprovada minuta de Protocolo a celebrar com MOBI.E, para 
regulamentação da utilização do (s) posto (s) de carregamen-
to elétrico.
- Aprovado anteprojeto de implementação da Loja do Cida-
dão no Concelho da Lousã.
- Aprovada proposta de delimitação de uma Área de Reabili-
tação Urbana para a aldeia do Catarredor.
- Aprovada alteração da delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Urbano da Vila da Lousã.
- Aprovada delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana 
para Vale de Nogueira.
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de 
janeiro de 2022, pela Unidade de Intervenção Social e Saú-
de, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social.
- Aprovada isenção de taxas pela concessão de licenças à 
Associação do Casal do Catarredor.

21 de fevereiro
- Aprovado Voto de Reconhecimento à empresa ISOCAD – 
Informática e Consultadoria, pelos 30 anos de atividade no 
Concelho.
- Aprovada abertura do procedimento de recrutamento de 
trabalhadores.
- Aprovado acordo de mutação dominial a celebrar com as 
Infraestruturas de Portugal, S.A. para transferência (desclassi-
ficação) para o Município da Lousã do troço da EN 17, na zona 
da Ponte Velha, afetando-o ao domínio público municipal.
- Aprovada atribuição de um apoio financeiro às associações 
culturais, recreativas e juvenis do Concelho da Lousã, no 
montante global de 63.250,00 €.
- Aprovada prorrogação do prazo para a transferências de 
competências no domínio da ação social ao abrigo da Lei 
nº50/2018, de 16 de agosto.
- Aprovada atribuição de um apoio financeiro no montante 
de 15.000,00 € à ACTIVAR – Associação de Cooperação da 
Lousã, destinado ao projeto “Espaço J E 8.ª Geração.”
- Aprovado Voto de Reconhecimento a Joana Barreto Santos, 
atleta da Secção de Atletismo do Montanha Clube, que se 
sagrou Vice-Campeã Nacional Sub-18 na prova de 300 me-
tros, que teve lugar no dia 6 de fevereiro de 2022, em Braga.
- Aprovado Voto de Reconhecimento a Ana Morais, atleta 
Lousanense, que se sagrou Campeã Nacional no Campeona-
to Nacional de Atletismo.
- Aprovada comparticipação financeira no valor de 8.354,19€ 
à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no âm-
bito do Projeto 64 “Programa de Apoio à Redução tarifária 
(PART) nos transportes públicos”, referente ao ano de 2021.
- Aprovada atribuição de apoio ao GOAL – Grupo Operacional 
de Airsoft da Lousã, a concretizar sob a cedência de materiais 
para realização de obras de melhoramento das suas instala-
ções.
- Aprovada minuta do Protocolo de Parceria a celebrar entre 
a Agência para a Modernização Administrativa, a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, o Município da Lousã e 
os restantes municípios que integram o alargamento.
- Aprovada deliberação a dar início ao procedimento de ela-
boração do Regulamento Municipal de Estacionamento Pú-
blico.
- Aprovada retificação do apoio concedido à Sociedade Co-
lumbófila Lousanense, através da cedência de materiais, deli-
berado na reunião da Câmara Municipal de 24.01.2022.
- Aprovada anulação, por prescrição, de dívidas de taxas de 
publicidade e ocupação da via pública dos anos de 2012 e 
2013.
- Aprovada ratificação do mapa de despesas mensais com-
participadas por Dispositivo Municipal referente ao mês de 
janeiro de 2022. 
- Aprovada ratificação do mapa de despesas mensais com-
participadas por Equipa de Combate a Incêndios referente 
ao mês de janeiro de 2022. 
- Aprovado Processo nº 90/2001, relativo a caducidade da 
licença de obras para a construção de uma moradia na Fre-
guesia da Lousã e Vilarinho.

- Aprovado Processo nº 88/2018, relativo a caducidade da 
licença de obras de reconstrução e alteração de edifício para 
alojamento local na Freguesia da Lousã e Vilarinho.

7 de março
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utiliza-
dores domésticos dos serviços de abastecimento de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos referentes ao mês de dezembro de 2021, do Decreto 
- Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Aprovado financiamento da tarifa bonificada dos meses de 
outubro e novembro de 2021, no âmbito das medidas ex-
cecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 
do COVID19 – Redução extraordinária das tarifas relativas à 
prestação dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Asso-
ciação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 
4.109,82 € destinado à participação na Bolsa de Turismo de 
Lisboa e Feira Ibérica do Turismo.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Asso-
ciação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 
330,17 € relativa ao projeto Economia Verde – Uso Múltiplo 
da Floresta.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Associa-
ção da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 459,10 
€ relativa ao QTS2A – Qualificar o Turismo Sustentável – Ativo 
e Ambiente.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Bailarina Lousanense, 
Leonor Frade, pela contratação feita pela State Opera Rus-
see.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense 
Beatriz Carinhas, que se sagrou Vice-Campeã Nacional de 
Judo, na categoria de -40 Kg, no Campeonato Nacional de 
Cadetes organizado pela Federação Portuguesa de Judo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Associação Louzan 
Natação/Efapel que se sagrou Campeã Regional de Clubes 
Femininos e Vice-Campeã Regional de Clubes Masculinos.
- Aprovada 1ª Alteração à Revisão do Plano Diretor Municipal 
da Lousã, que inclui o Relatório Ambiental.
- Aprovada 1ª Alteração à Operação de Loteamento Municipal 
da zona de expansão da área industrial e empresarial do Alto 
do Padrão – Discussão Pública.
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Inter-
municipal da Região de Coimbra, no valor de 216,78 €, no 
âmbito do “Projeto 93 – Protocolo de Gestão Conjunta de 
Equipamentos para Apoio às Operações de Defesa da Flores-
ta Contra Incêndios nos Territórios da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra.”
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de fe-
vereiro de 2022, pela Unidade de Intervenção Social e Saú-
de, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social.
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utiliza-
dores domésticos dos serviços de abastecimento de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos referentes ao mês de dezembro de 2021, do Decreto 
- Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Aprovado financiamento da tarifa bonificada dos meses de 
outubro e novembro de 2021, no âmbito das medidas ex-
cecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 
do COVID19 – Redução extraordinária das tarifas relativas à 
prestação dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Asso-
ciação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 
4.109,82 € destinado à participação na Bolsa de Turismo de 
Lisboa e Feira Ibérica do Turismo.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Asso-
ciação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 
330,17 € relativa ao projeto Economia Verde – Uso Múltiplo 
da Floresta.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Associa-
ção da Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 459,10 
€ relativa ao QTS2A – Qualificar o Turismo Sustentável – Ativo 
e Ambiente.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Bailarina Lousanense, 
Leonor Frade, pela contratação feita pela State Opera Rus-
see.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense 
Beatriz Carinhas, que se sagrou Vice-Campeã Nacional de 
Judo, na categoria de -40 Kg, no Campeonato Nacional de 
Cadetes organizado pela Federação Portuguesa de Judo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Associação Louzan 
Natação/Efapel que se sagrou Campeã Regional de Clubes 
Femininos e Vice-Campeã Regional de Clubes Masculinos.
- Aprovada 1ª Alteração à Revisão do Plano Diretor Municipal 
da Lousã, que inclui o Relatório Ambiental.
- Aprovada 1ª Alteração à Operação de Loteamento Municipal 
da zona de expansão da área industrial e empresarial do Alto 
do Padrão – Discussão Pública.
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Inter-
municipal da Região de Coimbra, no valor de 216,78 €, no 
âmbito do “Projeto 93 – Protocolo de Gestão Conjunta de 
Equipamentos para Apoio às Operações de Defesa da Flores-
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ta Contra Incêndios nos Territórios da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra.”
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de fe-
vereiro de 2022, pela Unidade de Intervenção Social e Saú-
de, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social.

21 de março
- Aprovada Moção “Por um acesso à saúde para todos os Lou-
sanenses”.
- Aprovada Moção “Preço dos combustíveis”.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Reinaldo 
de Oliveira Ramos.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de António Carlos 
de Almeida Poiares Malta.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de António Cres-
po Osório.
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utiliza-
dores domésticos dos serviços de abastecimento de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos, referente ao mês de janeiro de 2022.
- Aprovado apoio financeiro à Associação de Combatentes 
do Ultramar do Concelho da Lousã no montante de 500,00 €.
- Aprovado apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas da 
Lousã no montante de 7.500,00 €, destinado à aquisição de 
material didático e pedagógico, produtos e materiais de 
higiene e limpeza, apoio a alunos dos escalões A e B a fre-
quentar o Ensino Articulado, apoio a transportes ocasionais 
para atividades educativas e pedagógicas, bem como para o 
funcionamento geral do Agrupamento.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense 
Bruno Carvalho, pelos resultados obtidos no Campeonato 
Nacional de Veteranos, organizado pela Federação Portugue-
sa de Judo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense 
João Francisco Pimentel, pelos resultados obtidos no Cam-
peonato Nacional de Kempo, organizado pela Federação Por-
tuguesa de Kempo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Ana 
Morais, pelos resultados obtidos no Campeonato Europeu de 
Atletismo de Pista Coberta.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à equipa de Sub-19 
Masculinos do Rugby Clube da Lousã, pelos resultados obti-
dos na presente época desportiva.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à equipa de Sub-15 
Masculinos de Futsal da Associação Desportiva Serpinense 
pelos resultados obtidos na presente época desportiva.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Dispositivo Municipal referente ao mês de fevereiro de 2022. 
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Equipa de Combate a Incêndios referente ao mês de feverei-
ro de 2022. 
- Aprovado Mapa de despesas referente ao Rally de 2021. 

4 de abril
- Aprovada autorização de abertura de procedimento concur-
sal para constituição de reserva de recrutamento.
- Aprovado apoio financeiro no valor de 12.000,00 € à Irman-
dade da Nossa Senhora da Piedade.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense, 
João Francisco Bernardo Pimentel, pelos resultados obtidos 
no Campeonato do Mundo de Kempo.
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de 
março de 2022, pela Unidade de Intervenção Social e Saú-
de, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social.
 – Aprovada Adenda ao Protocolo celebrado com a Escola 
Nacional de Bombeiros.
- Aprovado apoio financeiro no valor de 2.500,00 € à Associa-
ção Louzanimales – Associação pelos animais da Lousã.
- Aprovado alargamento de horário de funcionamento do es-
tabelecimento “O Fernando “ sito em Casal do Espirito Santo 
- Lousã.
- Aprovada Empreitada de “Requalificação da Rua do Co-
mércio e Rua General Humberto Delgado/largo Alexandre 
Herculano / Rua da Graça / Rua do Combatentes da Grande 
Guerra”
- Aprovação de Trabalhos Complementares.

18 de abril
- Não aprovada Moção: Corpo de Bombeiros Municipais da 
Lousã
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utiliza-
dores domésticos dos serviços de abastecimento de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos, referente ao mês de fevereiro de 2022.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense, 
Ana Morais, que se sagrou Campeã Nacional nas provas de 
Salto em Comprimento e de 200 metros, no Campeonato Na-
cional de Atletismo de Pista Coberta, em Pombal.
- Aprovado Voto de Reconhecimento aos atletas Lousanen-
ses, Gabriel Lopes, Camilo Rebelo e a Diogo Cancela, pelos 
resultados obtidos no Campeonato Nacional de Juniores e 
Absolutos organizado pela Federação Portuguesa de Nata-
ção, em Coimbra.

- Aprovada Alteração do Regulamento dos Horários de Fun-
cionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços do Município da Lousã.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Dispositivo Municipal referente ao mês de março de 2022.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Equipa de Combate a Incêndios referente ao mês de março 
de 2022.
- Aprovada revogação de deliberação de abertura de proce-
dimento de empreitada de “Rede Ciclável Urbana da Lousã-
-Zona Central-Av. Dr. José Maria Cardoso.”
- Aprovada abertura de procedimento de empreitada de 
“Rede Ciclável Urbana da Lousã-Zona Central-Av. Dr. José Ma-
ria Cardoso.”

21 de abril
- Aprovada Prestação de contas do ano financeiro de 2021.
- Aprovada delegação de competências no Agrupamento de 
Escolas da Lousã, no âmbito do processo de descentraliza-
ção de competências da educação.

2 de maio
- Não aprovada Moção: Apoio financeiro à Associação Empre-
sarial Serra da Lousã – AESL.
- Aprovada isenção de pagamento de taxas municipais da li-
cença de recinto improvisado e da licença especial de ruído 
à Irmandade da Nossa Senhora da Piedade, relativas à organi-
zação das Festas do ano de 2022 em honra da Nossa Senhora 
da Piedade.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Diogo Cance-
la, pelos resultados obtidos no VIII Torneio de Natação Adap-
tada, organizado pela Associação de Natação do Norte de 
Portugal, nos dias 9 e 10 de abril de 2022, no Complexo de 
Piscinas de Campanhã, no Porto.
- Aprovado apoio financeiro à ARCIL – Associação para a Re-
cuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, no montante 
de 3.600,00 €, no âmbito do projeto RECINCLUSA.
- Aprovado apoio financeiro à AESL – Associação Empresarial 
Serra da Lousã, no valor global de 25.000,00 € (vinte e cinco 
mil euros), destinado a apoiar várias atividades.
- Aprovada Tomada de Posição em relação à Carta de Perigo-
sidade e Lei dos Solos.
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de 
abril de 2022, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Si-
tuações de Emergência Social.
- Aprovada isenção das taxas de ocupação de espaço pú-
blico por esplanadas no âmbito das Medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 
direcionadas à área da atividade económica e empresas.
- Aprovado prolongamento excecional dos horários de fun-
cionamento dos estabelecimentos comerciais do Concelho 
entre os dias 19 e 20 de maio de 2022, por ocasião do WRC 
Vodafone Rally de Portugal 2022.

16 de maio
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de João Madeira 
Marçal.
- Aprovada resolução do contrato da empreitada de Requali-
ficação da Escola Secundária da Lousã.
- Aprovada transferência financeira obrigatória destinada a 
equilíbrio dos resultados do exercício de 2021 da APIN – Em-
presa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA.
- Aprovada ampliação do traçado da rua com o topónimo 
“Rua do Soito”, sita na Ponte Velha, apresentada pela Junta de 
Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio e aprovada por 
unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia, na sua 
reunião de 28 de abril de 2022.
- Aprovada atribuição do topónimo “Quelha do Cabo do Lu-
gar”, ao arruamento sito no Olival, apresentada pela Junta de 
Freguesia das Gândaras e aprovada por unanimidade pela 
Comissão Municipal de Toponímia, na sua reunião de 28 de 
abril de 2022.
- Aprovada atribuição do topónimo “Viela da Oitava”, ao ar-
ruamento sito na Ribeira, apresentada pela Junta de Fregue-
sia das Gândaras e aprovada por unanimidade pela Comis-
são Municipal de Toponímia, na sua reunião de 28 de abril 
de 2022.
- Aprovados montantes das Bolsas de Estudos a atribuir aos 
estudantes do ensino superior residentes no município da 
Lousã para o ano 2022.
- Aprovado apoio financeiro no montante de 3.600,00 € à AC-
TIVAR – Associação de Cooperação da Lousã, no âmbito do 
Consórcio do Espaço J E8G, para a realização do programa 
“Estágios Experimenta+ 2022”.
- Aprovada autorização de permuta da sepultura perpétuo nº 
25 da quadra 4 do Cemitério Municipal da Lousã, pela sepul-
tura nº 74 da quadra 10.
- Aprovada cedência a terceiros da concessão da Loja nº 2 do 
Mercado Municipal da Lousã.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense, 
João Francisco Bernardo Pimentel, que se sagrou Campeão 
Regional na disciplina de Rumble Kids, no Campeonato Re-
gional Centro/Sul de Kempo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento às atletas Lousanenses, 
Diana Silva e Maria Silva, pelos resultados obtidos na modali-

dade de Futsal, no Campeonato Feminino de Futsal.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à equipa de Sub-19 
Masculinos do Rugby Clube da Lousã que se sagrou Campeã 
Nacional na Fase Final CUP – Grupo B.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense, 
Catarina Isabel Silva Amado, que se sagrou Bicampeã Nacio-
nal de Futebol Feminino, ao serviço do Sport Lisboa e Ben-
fica.
- Aprovado início ao procedimento de elaboração de um 
novo Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo Urbano.
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Dispositivo Municipal referente ao mês de abril de 2022. 
- Aprovado Mapa de despesas mensais comparticipadas por 
Equipa de Combate a Incêndios referente ao mês de abril 
de 2022. 
Aprovado por unanimidade ratificar.

6 de junho
- Aprovado Manual de Consolidação da Prestação de Contas 
Consolidadas do ano de 2021
- Aprovada ratificação do Protocolo celebrado com o IPC – 
Instituto Politécnico de Coimbra, no âmbito da implementa-
ção da Escola da Floresta na Lousã
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utiliza-
dores domésticos dos serviços de abastecimento de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos referente ao mês de março de 2022, de acordo com 
o Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro
- Aprovado financiamento da tarifa bonificada do mês de 
dezembro de 2021, no âmbito das medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 
- Redução extraordinária das tarifas relativas à prestação dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais e de gestão de resíduos
- Aprovada atribuição da Medalha de Mérito do Concelho à 
Companhia Marimbondo
- Aprovada atribuição da Medalha de Mérito do Concelho à 
Escola Profissional da Lousã
- Aprovada atribuição do topónimo “Caminho das Caleiras”, 
ao caminho sito nas Caleiras, apresentada pela Junta de Fre-
guesia das Gândaras e aprovada por unanimidade pela Co-
missão Municipal de Toponímia na sua reunião de 19 de maio 
de 2022
- Aprovada atribuição do topónimo “Rua Carlos Antero Casta-
nheira de Oliveira”, ao arruamento sito na Sarnadinha, aprova-
da por unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia 
sua reunião de 19 de maio de 2022
- Aprovado protocolo de colaboração a celebrar com a CIM-
-RC – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra – no 
âmbito das candidaturas apresentadas ao concurso sob o 
Aviso N.º 2/C02-IO2/2021 referente à Bolsa Nacional de Alo-
jamento Urgente e Temporário
- Aprovada celebração de um novo Protocolo de Colabora-
ção com a Associação Cultural Marimbondo
- Aprovados valores dos apoios escolares – refeições escola-
res e atividades de animação de apoio à família -, no âmbito 
da Ação Social Escolar para o ano letivo 2022/2023
- Aprovada aceitação da doação feita ao Jardim de Infância 
de Serpins pela empresa EFAPEL, S.A.
- Aprovada ratificação da aceitação da doação feita à Biblio-
teca Municipal Comendador Montenegro pela Direção Geral 
do Livro, Arquivos e Bibliotecas 
- Aprovada ratificação da aceitação da doação feita ao Jardim 
de Infância da Lousã por Tiago Barros 
- Aprovada atribuição da Medalha de Mérito do Concelho ao 
Atleta Lousanense Gabriel Lopes
- Aprovada atribuição de um Voto de Reconhecimento à Equi-
pa Sénior do Rugby Clube da Lousã, que se sagrou Campeã 
Nacional da 1.ª Divisão na época desportiva 2021/2022
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense 
João Nuno Vaz Correia, que se sagrou Campeão da Zona 
Centro na categoria de -42kg, no Campeonato Zona Centro 
(Coimbra, Leiria e Santarém) de Juvenis, organizado pela Fe-
deração Portuguesa de Judo
- Aprovado Voto de Reconhecimento aos atletas Lousanen-
ses Márcio Carinhas e Lucas Maia, que se sagraram Vice-Cam-
peões Nacionais de Katas, no escalão sénior masculinos, no 
dia 21 de maio de 2022, em Torres Novas
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta da Secção de 
Atletismo do Montanha Clube, Joana Barreto Santos, que se 
sagrou Campeã Distrital nas competições dos 100 e 200 me-
tros, que teve lugar, nos dias 21 e 22 de maio de 2022, na 
Pista de Atletismo do Estádio Cidade de Coimbra
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao Atleta Lousanense, 
José Marques, que na época desportiva 2021/2022, ao ser-
viço do SL Benfica, se sagrou campeão Nacional no escalão 
Sub-19 masculinos 
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Atleta Lousanense, 
Margarida Bandeira, que venceu a edição de 2022 da Taça de 
Portugal de Downhill, na categoria de Elite Feminino 
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense, 
Beatriz Carinhas, que se sagrou Vice-Campeã na categoria de 
-40kg na Taça da Europa de cadetes, organizada pela Fede-
ração Portuguesa de Judo, nos dias 28 e 29 de maio de 2022
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao Treinador Principal, 
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Paulo Machado, ao Treinador Adjunto, Rafael Antunes, e ao 
Atleta, João David Correia, que, ao serviço da equipa Sénior 
Masculina de Futebol do Grupo Recreativo “O Vigor da Moci-
dade”, se sagraram Campeões Distritais da Divisão de Honra 
da Associação de Futebol de Coimbra
- Aprovado Voto de Reconhecimento a Gabriel Lopes, Camila 
Rebelo, Afonso Costa, Mariana Rosa e Diogo Cancela pelos 
resultados obtidos no XVI Meeting Internacional de Natação 
2022, organizado pela Associação de Natação de Coimbra e 
Associação Académica de Coimbra em parceria com a Fede-
ração Portuguesa de Natação, nos dias 28 e 29 de maio de 
2022, em Coimbra
- Aprovado apoio financeiro no montante de 27.000,00 € à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ser-
pins 
- Aprovada ratificação dos apoios concedidos no mês de 
maio de 2022, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a 
Situações de Emergência Social
- Aprovada proposta de aprovação dos erros e omissões re-
ferente à Empreitada “Rede Ciclável Urbana da Lousã” – Av. 
Dr. José Maria Cardoso (Proc. n.º 04/2022)
- Aprovado projeto de execução da Candidatura de Reabilita-
ção de Recursos Hídricos – Ribeira de São João II
- Aprovada declaração de caducidade do Proc. N.º 167/2006 
em que é requerente Elias dos Santos, Lda., referente a cons-
trução de uma moradia unifamiliar – Quintais da Gândara – 
Freguesia da Lousã e Vilarinho
Aprovada por unanimidade e em minuta.

20 de junho
- Aprovada 2ª Revisão ao Orçamento e 2ª Revisão às Grandes 
Opções no Plano do ano de 2022
- Aprovada Prestação de Contas Consolidadas do ano de 
2021
- Aprovada contratação de empréstimo a médio e longo pra-
zos, com recurso à Linha BEI PT 2020 | Autarquias, no mon-
tante máximo de 135.000,00 € destinado à operação CEN-
TRO-06–1406-FEDER-000036 – Rede Ciclável da Lousã – Zona 
Central
- Aprovado apoio financeiro no montante de 2.500,00€ à Fá-
brica da Igreja Paroquial da Freguesia da Lousã destinada a 
beneficiação da Capela da Favariça
- Aprovada adjudicação/nomeação do auditor externo res-
ponsável pela certificação legal de contas
- Aprovada contratação de serviços para o fornecimento 
diário de refeições em refeitórios escolares dos jardins de 
infância, das escolas dos 1º, 2º e 3º ciclos e secundária do 
Concelho da Lousã para o ano letivo 2021/2022 – ratificação 
da decisão do Presidente de 06.06.2022 de abertura do pro-
cedimento de contratação pública
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 
1.818,30 € à Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra relativa ao “Projeto 64 – EDP/DPO – Encarregado de Pro-
teção de Dados/Data Protector Officer.”
- Aprovada isenção da taxa de licença de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado à Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Serpins, no âmbito das festas em honra de 
Nossa Senhora do Socorro
- Aprovada isenção das taxas de recinto improvisado e de 
licença especial do ruído à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia da Lousã, no âmbito das festas em honra de S. Sil-
vestre
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 
237,50 € à Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra, relativa ao “Projeto 9: Um Território com Identidade Gas-
tronómica.”
- Aprovados valores dos apoios escolares – refeições escola-
res e atividades de animação de apoio à família -, no âmbito 
da Ação Social Escolar para o ano letivo 2022/2023
- Aprovada lista final de atribuição das bolsas de estudo do 
ano letivo 2021/2022, de acordo com a ata apresentada pela 
Comissão Técnica 
- Aprovado Regulamento de Funcionamento da Equipa para a 
Igualdade na Vida Local.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao Lousanense Ruben 
Lima, pela vitória na terceira edição do European Young Chef 
Award – concurso promovido pela Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra (CIM-RC) e pela Escola de Hotela-
ria e Turismo de Coimbra (EHTC).
- Aprovado Voto de Reconhecimento à equipa Sub-17 do 
Clube Desportivo Lousanense que, na época desportiva 
2021/2022, venceu a Taça de Encerramento da Associação 
de Futebol de Coimbra 
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense 
Mafalda Bento, que, ao serviço da equipa Feminina da AAC 
- Universidade de Coimbra, se sagrou campeã Nacional Uni-
versitária de Futebol 7, no dia 1 de junho de 2022, em Coimbra
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense 
Frederico Curvelo que, ao serviço da Seleção Nacional de 
Atletismo e do Sport Lisboa e Benfica, participou nas provas 
dos 100 metros masculinos e conquistou a medalha de bron-
ze e a medalha de ouro, no International Flanders Athletics 
Meeting Outdoor que teve lugar, em Oodegam, na Bélgica, 
no dia 28 de maio de 2022 e no Meeting de Lisboa que teve 
lugar no dia 10 de junho no Estádio Universitário de Lisboa

- Aprovado Voto de Reconhecimento aos atletas Lousanen-
ses Márcio Carinhas e Lucas Maia, que se sagraram Vice-Cam-
peões Nacionais de Katas, no escalão sénior masculinos, no 
dia 21 de maio de 2022, em Torres Novas
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense 
da Secção de Atletismo do Montanha Clube, Joana Barreto 
Santos, pelos resultados obtidos no Campeonato Distrital de 
Juniores (Sub-20) de Atletismo, organizado pela Associação 
Distrital de Atletismo de Coimbra, nos dias 4 e 5 de junho de 
2022, na Pista de Atletismo do Estádio Cidade de Coimbra
- Aprovado Voto de Reconhecimento à equipa de Minis B Fe-
mininos do Lousã Volley Clube, que se sagrou campeã Inter-
-Regional, na época desportiva 2021–2022, no Campeonato 
Regional de Voleibol
- Aprovado apoio financeiro no valor de 14.893,20 € à ALN 
– Associação Louzan Natação destinado à gestão da Piscina 
Municipal do Parque Carlos Reis 
- Aprovada isenção das taxas de recinto improvisado, de li-
cença especial do ruído, de utilização do Parque Municipal de 
Exposições e serviço de ambulância ao Lousã Volley Clube, 
no âmbito do XXI Summer Cup 2022.
- Aprovada celebração de três protocolos, respetivamente, 
com a Junta de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio 
e o Concessionário da Praia Fluvial da Bogueira, com a Junta 
de Freguesia de Serpins e o Concessionário da Praia Fluvial 
da Sra. da Graça, e com o Concessionário da Praia Fluvial da 
Sra. da Piedade, que visam regular as condições de coope-
ração e o cumprimento dos critérios do Programa Bandeira 
Azul
- Aprovada abertura de procedimento concursal para recruta-
mento de dirigente – Chefe de Unidade – para a Unidade de 
Floresta e Desenvolvimento Rural
- Aprovada ratificação do despacho de fixação de um regime 
especial de horário de funcionamento dos Estabelecimentos 
de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho 
no período das festividades do São João
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 
4.821,46 € à Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra relativa ao “Projeto 25 – Sistema Integrado de Videovigi-
lância para a Prevenção de Incêndios Florestais na CIM Dão 
Lafões e CIM Região de Coimbra.” 
- Aprovado alargamento do regime da tarifa social aplicável 
aos utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento 
de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos aos bombeiros que integram o quadro de 
honra das Corporações de Bombeiros do Concelho
- Aprovada remessa à Assembleia Municipal, ao abrigo do 
disposto nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 431/2006 e do so-
licitado pelo ICNF, da extinção da Zona de Caça Municipal 
da Lousã
- Aprovada ratificação do mapa de despesas mensais com-
participadas por Dispositivo Municipal referente ao mês de 
maio de 2022
- Aprovada ratificação do mapa de despesas mensais com-
participadas por Equipa de Combate a Incêndios referente 
ao mês de maio de 2022.

Deliberações 
Assembleia 
Municipal
22 de fevereiro
- Designado um representante do município para a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ;
- Aprovada proposta das condições do seguro de acidentes 
pessoais dos Membros da Assembleia Municipal;
- Aprovado projeto da Estratégia Local da Habitação (ELH);
- Aprovada delegação de competências municipais na União 
de Freguesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio;
- Aprovada delegação de competências municipais na Fre-
guesia das Gândaras;
- Aprovada delegação de competências municipais na União 
de Freguesias de Lousã e Vilarinho;
- Aprovada delegação de competências municipais na Fre-
guesia de Serpins;
- Aprovada Alteração do Auto de Transferência de Recursos 
celebrado com a União de Freguesias de Foz de Arouce e 
Casal de Ermio em 01.07.2021 ao abrigo da Lei nº50/2018, 
de 16 de agosto e do Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
- Aprovada proposta de Alteração do Auto de Transferência 
de Recursos celebrado com a Freguesia das Gândaras em 
01.07.2021 ao abrigo da Lei nº50/2018, de 16 de agosto e do 
Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
1O – Aprovar a proposta dos recursos a transferir para a União 
de Freguesias de Lousã e Vilarinho (Auto de Transferência de 
Recursos) ao abrigo da Lei nº50/2018, de 16 de agosto e do 
Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril;

- Aprovada proposta de Alteração do Auto de Transferên-
cia de Recursos celebrado com a Freguesia de Serpins em 
01.07.2021 ao abrigo da Lei nº50/2018, de 16 de agosto e do 
Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
- Aprovado, relativamente à União de Freguesias de Foz de 
Arouce e Casal de Ermio, manter no âmbito de intervenção 
do Município parte das competências a transferir para a re-
ferida freguesia e previstas no Decreto-Lei nº57/2019, de 30 
de abril;
- Aprovado, relativamente à Freguesia das Gândaras, manter 
no âmbito de intervenção do Município parte das competên-
cias a transferir para a referida freguesia e previstas no Decre-
to-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
- Aprovado, relativamente à União de Freguesias de Lousã e 
Vilarinho, manter no âmbito de intervenção do Município par-
te das competências a transferir para a referida freguesia e 
previstas no Decreto-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
- Aprovado, relativamente à Freguesia de Serpins, manter no 
âmbito de intervenção do Município parte das competências 
a transferir para a referida freguesia e previstas no Decreto-
-Lei nº57/2019, de 30 de abril;
- Aprovada l ª Alteração do Mapa de Pessoal do ano de 2022;
- Aprovada autorização de abertura de procedimento con-
cursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2° 
grau – Chefe de Divisão – para a Divisão de Desenvolvimento 
Social e Económico;
- Aprovada alteração das deliberações da Câmara Municipal 
de 20.04.2020 e da Assembleia Municipal de 13.05.2020, re-
lativamente à autorização concedida para abertura de pro-
cedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2° grau – Chefe de Divisão – para a Divisão 
Financeira; 19 – Aprovar a l ª Revisão ao Orçamento Municipal 
e às Grandes Opções do Plano do ano de 2022;
- Aprovada proposta de delimitação de uma Área de Reabi-
litação Urbana
para a aldeia do Catarredor;
- Aprovada proposta de alteração da delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Vila da Lousã;
- Aprovada proposta de delimitação de uma Área de Reabili-
tação Urbana para Vale de Nogueira;
- Aprovado acordo de Mutação Dominial a realizar com as In-
fraestruturas de Portugal – IP, no âmbito do troço da estrada 
da EN17, zona da Ponte Velha, a transferir para o Município 
da Lousã;
- Aprovada prorrogação do prazo até 1 de janeiro de 2023 
para a transferência das competências no domínio da ação 
social ao abrigo do disposto no decreto-lei nº.23/2022 de 
14 de fevereiro.

29 de abril
- Aprovada Alteração do Regulamento dos horários de Fun-
cionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços do Município da Lousã;
- Aprovada delegação de competências no Agrupamento de 
Escolas da Lousã, no âmbito do processo de descentraliza-
ção de competências da Educação.
- Aprovada Prestação de Contas do ano financeiro de 2021.

30 de junho
- Aprovada 2ª Revisão ao Orçamento e 2ª Revisão às Grandes 
Opções no Plano do ano de 2022;
- Aprovada Prestação de Contas Consolidadas do ano de 
2021;
- Aprovada autorização prévia da contratação de empréstimo 
a médio e longo prazos, com recurso à Linha BEI PT 2020 | 
Autarquias, no montante máximo de 135.000,00 € destinado 
à operação CENTRO-06–1406-FEDER-000036 – Rede Ciclável 
da Lousã – Zona Central;
- Aprovada adjudicação/nomeação do auditor externo res-
ponsável pela certificação legal de contas;
- Aprovada designação do júri do recrutamento do proce-
dimento concursal para recrutamento de dirigente – Chefe 
de Unidade – para a Unidade de Floresta e Desenvolvimento 
Rural;
- Aprovado alargamento do regime de tarifa social aplicável 
aos utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento 
de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos aos bombeiros que integram o quadro de 
honra das Corporações de Bombeiros do Concelho;
- Aprovada extinção da Zona de Caça Municipal da Lousã, ao 
abrigo do disposto nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 431/2006 
e do solicitado pelo ICNF.



Solidariedade 
com a Ucrânia
A Câmara Municipal da Lousã, no âmbito da iniciativa “Solidariedade com 
a Ucrânia” – lançada na sequência da invasão pela Federação Russa – 
dinamizou várias medidas de apoio a refugiados oriundos daquele país.
Numa primeira fase desenvolveram-se várias iniciativas de apoio sim-
bólico e a Autarquia organizou uma Recolha de Bens que contou com 
a participação de 50 voluntários. Os bens foram entregues em Pre-
zemski, na Polónia, em articulação com a Embaixada da Ucrânia.  
A segunda fase, em coordenação com o Alto Comissariado para 
as Migrações, contemplou o acolhimento de refugiados no Conce-
lho, a criação de uma linha direta de contacto com a Autarquia, a ce-
lebração de um protocolo com o ACM – Associação Cristã da Mo-
cidade, de forma a garantir alojamento e foi ainda garantido, pela 
Autarquia, apoio alimentar, bem como – nos casos em que se 
verificou necessário – distribuídas roupas e vales de compras. 

De forma a contribuir para a integração na comunidade, a Equipa de In-
tervenção Social da Autarquia – em coordenação com a Segurança So-
cial e o Instituto de Emprego e Formação Profissional – contactou com 
todos os cidadãos acolhidos, aferindo as suas necessidades, expectati-
vas e procurando, em conjunto, encontrar as melhores soluções para a 
integração profissional e no sistema educativo, prioridades nesta altura.
Em conjunto com a AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã, foram 
identificadas cerca de 50 possibilidades de integração profissional, pro-
curando agora fazer a correspondência mais adequada aos perfis dos 
cidadãos acolhidos.

No que à Educação diz respeito – em coordenação com o Agrupamento 
de Escolas da Lousã – foram promovidas reuniões com as famílias dos 
alunos em idade escolar, de forma a encontrar as melhores soluções 
para as crianças e jovens. Foi ainda garantido todo o apoio no processo 
burocrático e identificadas as necessidades logísticas – nomeadamente 
material escolar, computadores e transporte – para que estas crianças e 
jovens possam frequentar as aulas – com um currículo adaptado a esta 
fase de integração – tendo iniciado a frequência no dia 31 de março. Para 
que a barreira da língua seja mais facilmente ultrapassada, foi requisitado 
um professor de apoio para o ensino do Português como Língua não Ma-
terna. Finalmente foram, também, criadas condições para que os alunos 
possam continuar a ter aulas à distância a partir da Ucrânia.


